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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

συγχέονται έκ τής προηγηθείσης άναμοχλεύσεως
τοϋ χώρου.
Προβλήματα έδημιούργησαν αί ύπάρχουσαι

Εισαγωγικά

ύπό τό πεζοδρόμιον έγκαταστάσεις άγωγών ύ-

Άρχομένου τοΟ Δεκεμβρίου 1965 άνέλαβον υπη

δρεύσεως,

ήλεκτροφωτισμοϋ,

τηλεφωνικού

δι

ρεσίαν παρά τη Έφορείςι ό ’Επιμελητής Νικό

κτύου καί άποχετεύσεως. Μετά τήν έκσκαφήν

λαος Νικονάνος, μέ έδραν τήν Θεσσαλονίκην,

κατεσκευάσθη τοίχος άντιστηρίξεως, συμφώνως

καί ή Έπιμελήτρια Χρυσάνθη

Μαυροπούλου -

πρός τήν ύπό τοϋ πεζοδρομίου καθοριζομένην

Τσιούμη, μέ έδραν τήν Βέροιαν.
Κατά τό διαρρεΟσαν έτος έργον τής ’Εφορείας

γραμμήν, ήν έλαβεν ύπ’ δψιν καί ή μελέτη, έπ’

ύπήρξεν ή προστασία των μνημείων, ή κήρυξις

τήν στάθμην τοϋ πεζοδρομίου καί οΰτως ό άρ-

ώς Ιστορικών διατηρητέων σημαντικού άριθμοϋ

χαιολογικός χώρος έκαλύφθη ώς υπόγειος, κατα-

αυτών, ή συγκέντρωσις άρχαιολογικών είδήσεων

στάς προσιτός διά σιδηράς κλίμακος καί κατα

καί ή στερέωσις μνημείων.
Άναλυτικώς καί κατά περιοχάς τό έργον τής

πακτής άπό τοϋ πεζοδρομίου. Ό δλος άνασκα-

’Εφορείας έχει ώς έξής:

γείου τής οίκοδομής, άπεκλείσθη άπ’ αύτοϋ διά

αύτοϋ δέ έστηρίχθη πλάξ έκ μπετόν - άρμε, είς

φείς χώρος, καταλαμβάνων καί μέρος τοϋ ύποτοιχίου, γενόμενος ούτως ανεξάρτητος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. Τείχη

1. Οΐκόπεδον οικοδομής Βακούρα

Έργασίαι στερεώσεως μικρδς έκτάσεως έγέ

Άνατολικώς τοδ ναού τής 'Αγίας Σοφίας καί
έπϊ τής όδοδ Πρίγκιπος Νικολάου 1, ένθα είχεν
άποκαλυφθή τό έτος 1962 καί κατά τήν έκσκαφήν

νοντο είς τμήμα τών τειχών καί έπί τής όδοϋ Έ
βρου, ένθα ταϋτα είχον ύποστή διάβρωσιν καί

τών θεμελίων τής οικοδομής Ή. Βακούρα τμήμα

είχε δημιουργηθή
οΰτω κίνδυνος διά τήν
ζωήν τών περίοικων. Αί έργασίαι περιωρίσθησαν

τής άψΐδος καί τοϋ συνθρόνου παλαιοχριστιανι

είς συμπλήρωσιν τής διαβρωθείσης τοιχοποιίας

κής βασιλικής (βλ. ΑΔ 17(1961/62): Χρονικά,

καί ώς έκ τούτου είς στερέωσιν τοϋ ύπερκειμένου

σ. 256), έγένοντο, βάσει μελέτης έκπονηθείσης

τμήματος.

ύπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, έργασίαι
έπικαλύψεως τοδ άρχαιολογικοδ χώρου, κατά

ΒΕΡΟΙΑ

τρόπον ώστε νά διατηρώνται τά κτίσματα έν όπογείφ καί νά είναι έπισκέψιμα.

α. "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος

Τών έργασιών τούτων προηγήθη καθαρισμός

Κατάτό προηγούμενον έτος ( βλ. ΑΔ 20 ( 1965 ):

τοϋ άνασκαφέντος χώρου καί έν συνεχείς! μικρά

Χρονικά, σ. 474) είχεν άποκατασταθή κτηριακώς

περαιτέρω, καθ’ δλην τήν έκτασιν τοϋ πεζοδρο
μίου, βάσει τής μελέτης, άνασκαφή τοϋ ύπολοί-

τό μνημεΐον τοΰτο.

που χώρου. Τοιουτοτρόπως άπεκαλύφθη συνέχεια

συντηρητοϋ Φ. Ζαχαρίου, έγένετο καθαρισμός

τής άψΐδος τοϋ ίεροϋ βήματος καί τοϋ πλακοστρώ-

τών τοιχογραφιών, αΐτινες διασώζονται μόνον είς

του δαπέδου αυτής, ώς καί τών βαθμιδών τοϋ συν
θρόνου (Π ί ν. 391 α - γ ).
Κατά τήν άρσιν τών χωμάτων, τά όποια είχον
άναμοχλευθή, ώς έξηκριβώθη νΰν, κατά τήν έκ

Εφέτος, διά τοϋ συνεργείου τοϋ καλλιτέχνου -

τό ίερόν βήμα (Π ί ν. 392 α) ( βλ. ΑΔ 21 (1966 ):
Χρονικά, σ. 29 - 30). Κατά τάς έργασίας άπεκολλήθη άπό τής νοτίας πλευράς τοϋ ίεροϋ καί έκ
τής μεταγενεστέρως

φραχθείσης νοτίας θύρας

σκαφήν τών θεμελίων, άνευρέθησαν πολλαί ψη

έπικοινωνίας τοϋ ίεροϋ πρός τό κλιτός, νεώτερον

φίδες διαφόρων χρωμάτων, άποδεικνύουσαι ότι

(18ου αίώνος) στρώμα τοιχογραφιών, τοποθετηθέν έντός πλαισίων καί άναρτηθέν είς έτερον

υπήρχε ψηφιδωτόν δάπεδον, άγνωστον ποΰ, καθ’
ό,τι τά χώματα είχον έπισωρευθή έκεϊ, ώς έλέχθη,
παλαιότερον.
Ή άψίς τοϋ ίεροϋ

συνεχίζεται

κατά τό μεΐ-

ζον αύτής τμήμα ύπό τό κατάστρωμα τής κεντρι
κής όδοϋ Πρίγκιπος Νικολάου, άνατολικώς τής
άψΐδος τής Αγίας Σοφίας, μόνον δέ όλοκλήρωσις

τοίχον τοϋ ναοΰ. Ούτως άπεκαλύφθησαν, έκαθαρίσθησαν καί έστερεώθησαν αί άρχικαί τοιχογραφίαι. Τήν μελέτην καί δημοσίευσιν τών τοι
χογραφιών τοϋ ναοΰ άνέλαβεν ό ύπογραφόμενος.
β. "Αγιος Γεώργιος

τής άνασκαφής δύναται νά όδηγήση εις άσφαλή
συμπεράσματα.

έτος στερέωσις τοϋ νοτίου τοίχου καί μερική άνα-

Τά μέχρι τοΰδε στοιχεία είναι άνεπαρκή καί

κεράμωσις τής στέγης ( βλ. ΑΔ 20 (1965) : Χρο

Τοϋ μνημείου τούτου έγένετο κατά τό παρελθόν
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νικά, σ. 474). ’Εφέτος τό αΰτό ώς άνω συνερ
γείου έξετέλεσε στερέωσιν τών τοιχογραφιών

στροφής, ή δλη προσπάθεια εϊχεν ώς άποτέλεσμα
τήν δημιουργίαν είς Καστοριάν μιας μοναδικής

τού τε νάρθηκος καί τού κυρίως ναοΟ, καθ’ δ,τι

έκθέσεως βυζαντινών είκόνων,

αύται είχον άποκολληθή έν πολλοϊς (ΑΔ 21
(1966): Χρονικά, σ. 30). Διά τοΟ καταλλήλου

κληρωθή διά τής στερεώσεως τών είκόνων, κα

όπλισμοΰ έξησφαλίσθησαν
εχισθώσιν αί
προσεχές έτος

έργασίαι καί
( Π ί ν.

μέ σκοπόν νά συνό

καθαρισμός τό

392 β ).

γ. "Αγιος Βλάσιος

ήτις

θέλει όλο-

θαρισμού καί καταλλήλου έκθέσεως αύτών.
Τό μέχρι τοΰδε έπιτελεσθέν έργον διετέλεσεν
ύπό τήν έπίβλεψιν καί καθοδήγησιν τού Έπιθεωρητού Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, Διευθυντοΰ τού
Βυζαντινού Μουσείου κ. Μανόλη Χατζηδάκη
( βλ. ΑΔ 21 ( 1966): Χρονικά, σ. 30).

ΤοΟ μνημείου τούτου έγένετο, άφ’ ένός μέν δο

Πλήν τών ώς άνω είκόνων έγένετο έλεγχος καί

κιμαστικός καθαρισμός τών τοιχογραφιών, κυ

καταγραφή τών είκόνων τών πλείστων χωρίων

ρίως είς τό ίερόν βήμα, ύπό τοΟ συνεργείου Φ.
Ζαχαρίου (ΑΔ 21 ( 1966): Χρονικά, σ. 29), άφ’

τού Νομού Καστορίας.

έτέρου δέ άντιστήριξις τοΟ δυτικοΟ τοίχου ( Π ί ν.

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

393 α), ύποστάντος έπικίνδυνον άπόκλισιν έκ
τής κατακορύφου καί άποκόλλησιν έκ τοΟ λοι-

σκόμενος μεσαιωνικός πύργος εϊχεν ύποστή σο

ποΟ σώματος τοΟ ναοΟ, προβλεπομένης τής συνεχίσεως τών έργασιών κατά τό προσεχές έτος, λό-

Ό είς τό κέντρον τού όμωνύμου χωρίου εόριβαρός ζημίας ( Π ί ν. 393 β ) καί άπετέλει μό
νιμον κίνδυνον διά τούς περίοικους, ένώ σύν τώ

γφ καί τοΟ προκεχωρημένου τής έποχής. Έγένετο

χρόνφ έπεδεινοΰτο ή φθορά αύτοΰ. Βάσει μελέ

έπίσης ύποστύλωσις τοΟ τόξου τής στέγης, πα-

της, έκπονηθείσης ύπό τής Δ/νσεως Άναστηλώ-

ρουσιάζοντος ρωγμάς κατά τήν κλείδα.

σεως, άνελήφθη ή στερέωσις αύτού (Π ί ν. 394 α).

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κατ’ άρχήν άπεκόπη μέγα δένδρον άναφυέν είς
τό έσωτερικόν τού πύργου καί έν συνεχείς έγέ

α. Άγιος Νικόλαος Κασνίτζη

νετο ή έμφραξις τών πολλών ρωγμών τής τοιχο
ποιίας καί ή συμπλήρωσις τής βάσεως αύ

Ύπό τοΟ συνεργείου Φ. Ζαχαρίου έγένοντο

τοΰ, ήτις είχε διαβρωθή ύπό περιρρέοντος τόν

στερεωτικοί έργασίαι — αί άκρως έπείγουσαι —

πύργον ρύακος, τού όποιου τά ΰδατα περιωρίσθησαν έντός όπογείου άγωγοϋ έπί τούτφ

είς τάς τοιχογραφίας ( βλ. ΑΔ 21 (1966): Χρο
νικά, σ. 30).

κατασκευασθέντος.

β. Συγκέντρωσις καί καταγραφή φορητών εικόνων

σαν αί θυρίδες, αΐτινες είχον φθαρή κατά τά πλαί
σια αύτών είς πλεϊστα σημεία, έτοποθετήθησαν

Μέ τήν συνεργασίαν τοΟ έπιστημονικοΰ βοηθού
τού Βυζαντινού Μουσείου Νικολάου Ζία καί

δέ νέαι ξυλοδεσιά! έξ άγριας ξυλείας, καθ’ δ,τι
αί παλαιοί είχον καταστροφή ή έξαφανισθή

τήν πολύτιμον συμπαράστασιν τού Νομάρχου
Καστοριάς κ. Ί. Μαζαράκη - Αίνιανος, άλλα

(Π ί ν. 393 γ - δ ). Άφηρέθη ώσαύτως μέγα μέ
ρος έκ τής έπιχώσεως τού έσωτερικοΰ χώρου.

καί μέ τήν συγκατάθεσιν καί άμέριστον βοήθειαν
τού Σεβ.Μητροπολίτου Καστορίας κ. Νικηφόρου,

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

συνετελέσθη συγκέντρωσις καί καταγραφή με
γάλου άριθμού βυζαντινών εικόνων, άποκειμένων μέχρι τοΰδε είς διαφόρους ναούς τής πόλεως,
τούς πλείστους άφυλάκτους.
Αί εικόνες αύται άπετέθησαν, ύπό μορφήν

Έσωτερικώς

συνεπληρώθη-

Ναός Πρωτάτου έν Καρυαΐς
Τού ιστορικού τούτου ναού έγένετο κατά τό
παρελθόν άποκατάστασις, ώς καί στερέωσις καί
καθαρισμός τών τοιχογραφιών αύτοΰ (ΑΔ 16

προχείρου έκθέσεως, είς παρεκκλήσιον τού ’Ορ

( 1960): Χρονικά, σ. 230).

φανοτροφείου Καστορίας, δι’ δ έλήφθησαν δλα

έτη ήρχιζεν έμφανιζομένη κατά τήν άνατολικήν

τά μέτρα άσφαλείας, κατασκευασθεισών είδικών

πλευράν καί τήν βορειοανατολικήν γωνίαν ύγρα-

σιδηροφράκτων θυρών καί παραθύρων, μερίμνη
τής Νομαρχίας καί ύπό τήν έπίβλεψιν τής ’Εφο

γεγονός ύπεχρέωσε τήν Υπηρεσίαν, δπως μελε-

ρείας.

Κατά τά τελευταία

σία, προσβάλλουσα καί τάς τοιχογραφίας. Τό

Τών εικόνων τούτων έγένετο μερικός δοκιμα

τήση τό δλον θέμα. Ή μελέτη άνετέθη είς τόν
καθηγητήν τής Α.Σ.Κ.Τ. κ. Παύλον Μυλωνάν,

στικός καθαρισμός ύπό τού καλλιτέχνου - συντη-

άντεμετωπίσθη δέ εύθύς άμέσως ή στεγάνωσις

ρητού Φ. Ζαχαρίου, έκτός δέ τής διασφαλίσεως

κατά τής ύγρασίας, διά συγχρόνων ύλικών, τής
άνατολικής πλευράς καί τών γωνιών, καθ’ δσον

αύτών άπό παντός κινδύνου άπωλείας ή κατα
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είς τήν αυτήν πρός τήν τού νάρθηκος τής βασιλι

τό πλεΐστον τοΟ έτους έν ΚαρυαΙς, διεπότιζε τήν

κής Α στάθμην ( Π ί ν. 395 α). ’Επί τού δαπέδου

τοιχοποιίαν. Ούτως έκαθαρίσθησαν οί άρμο! άπό

του διεπιστώθησαν διάφοροι άδιάγνωστοι κατα-

τοΟ κονιάματος καί άντ’ αύτοΟ έκαλύφθησαν δι’

σκευαί. Τίνα προορισμόν είχε τό διαμέρισμα τού

εΙδικοΟ μονωτικοδ κατά τής ύγρασίας ύλικοΰ
(vandex), δι’ού έπεχρίσθη καί όλόκληρος ή

το δέν είναι δυνατόν νά καθορισθή. Κατά τήν ϊδρυ-

άνατολική πλευρά τοΟ ναού καί αί γωνίαι ( Π ί ν.

τού πρό αύτής έκτεταμένου χώρου καί τό τμήμα

394 β). Διά τού τρόπου τούτου άπεσοβήθη πλή

τούτο τού άρχαιοτέρου αίθρίου έπληρώθη πιθα

ρως ή διείσδυσις τής ύγρασίας, ώς άπεδείχθη κατά
τόν έπελθόντα χειμώνα, όπότε ούδέν ίχνος αύτής

νώς διά κρημνισμάτων καί άλλων χωμάτων, καθ’

παρουσιάσθη.
Μετά τήν στεγάνωσιν ταύτην θέλει άκολουθή-

τά έρείπια τής πρώτης βασιλικής. Κατά τό μέσον

σει δεύτερον στάδιον ώς πρός τήν μορφήν τής

οδος, πλ. 2.40 μ., διατηρούσα τόν μαρμάρινον

άνατολικής δψεως τοϋ ναού, προκειμένου νά καλυφθή τό διά τήν μόνωσιν χρησιμοποιηθέν ύλι-

αύτής ούδόν.

κόν.
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

σιν τής βασιλικής Β καί τήν νέαν διαμόρφωσιν

δν τρόπον κατεχώσθησαν συστηματικώς καί δλα
τού βορείου έξωτερικοΰ τοίχου άπεκαλύφθη είσ

Τό αίθριον
Ή άποκαλυφθεΐσα λωρίς, άποτελοΰσα τό βό
ρειον σκέλος στοάς, συνεχίζεται μέ τό αύτό πάν
τοτε πλάτος ( 3.40 μ. ) πρός Δ. καί Ν. περιβάλ-

*

λουσα έκ τών τριών πλευρών άκανόνιστον παραλ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΥ

ληλόγραμμον χώρον ( Π ί ν. 395 α’ Σ χ έ δ. 1 ).

Διά δαπάνης τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Ά-

Τό νότιον σκέλος τής στοάς, μήκους έπίσης 16 μ.,

ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί

διατηρείται σχετικώς είς καλυτέραν κατάστασιν

ύπό τήν διεύθυνσιν τού ύπογραφομένου συνεχί-

( Π ί ν. 395 β). Ή έπίστρωσις τού δαπέδου αύτοϋ

σθη καί κατά τό έτος τούτο ή άνασκαφή τής πα
λαιοχριστιανικής βασιλικής τού Δίου ( βλ. ΑΔ 20

είναι ψηφιδωτή, συνισταμένη έκ μεγάλων σχετι

( 1965 ): Χρονικά, σ. 477 κ.έ.). Εις τήν άνασκαφήν

κώς ψηφίδων τά δέ χρώματα περιορίζονται είς
λευκόν, μαϋρον καί έρυθρόν. "Ολον τό δάπεδον

έβοήθησαν οί

περιβάλλεται κατά τάς πλευράς διά πλατείας λευ

τελειόφοιτοι τής Σχολής

κ. Γ.

Γούναρης καί αί δδ. Παναγιώτα Γκουράσα καί
Παναγιώτα Άσημακοπούλου.

κής ταινίας, ήτις καί έγκαρσίως βαίνουσα διαιρεί

Ή έφετινή άνασκαφή περιωρίσθη κυρίως είς

τούτο είς δύο διάχωρα (Σ χ έ δ. 2 ). 'Εκάτερον
παραλληλόγραμμον διάχωρον περιβάλλεται ύπό

τήν άποκάλυψιν καί διερεύνησιν τού δυτικώς

στενωτέρας μαύρης ταινίας. Είς τό άνατολικόν

τής βασιλικής έκτεινομένου χώρου, δπου πέρυσι

έγγράφεται λευκός σταυρός μέ διαπλατυνομένας
τάς άκμάς τών κεραιών ( Π ί ν. 395 γ ). Τά έκ

διεπιστώθησαν

τοίχοι

βαίνοντες

παραλλήλως

καί καθέτως πρός αυτήν.
’Επειδή πρόκειται ώς γνωστόν, περί δύο έπαλλήλων βασιλικών, έγένετο κατ’ άρχάς διά δοκι
μαστικών τάφρων είς πολλά σημεία τού χώρου
προσπάθεια καθορισμού τής στάθμης, είς τήν

τών κεραιών τού σταυρού καί τού πλαισίου δημιουργούμενα τέσσαρα παραλληλόγραμμα χωρί
ζονται διά λεπτής διαγώνιου γραμμής είς όρθογώνια τρίγωνα, έξ ών τών μέν έξωτερικών αί ψηφίδες
είναι έρυθραί, τών δέ έσωτερικών μαύραι.

όποίαν εύρίσκετο ένδεχομένως τό δάπεδον τού

Τό δυτικόν διάχωρον κοσμείται διά ρόμβου,

τυχόν ύπάρχοντος αίθριου τής άρχαιοτέρας βα

τού όποιου τό περίγραμμα είναι μαϋρον, ένφ τού

σιλικής ( A ). Όλαι αί έρευναι, καί Ιδιαιτέρως αί
έξωτερικώς καί παραλλήλως πρός τόν δυτικόν

έμβαδοΰ αί ψηφίδες είναι λευκαί. Τό κέντρον
ποικίλλεται δι’ έρυθροΰ τετραγώνου, είς τού ό

τοίχον τού νάρθηκος καί είς τήν στάθμην τού δα

ποιου τάς πλευράς έφάπτονται κατά κάθετον έν

πέδου τής βασιλικής Α ένεργηθείσαι, ούδέν άπε-

νοιαν έρυθραί έλλείψεις. Τό ψηφιδωτόν τούτο

δωκαν. Δέν είναι άπίθανον μετά τήν καταστροφήν
τής βασιλικής Α καί τήν έπ’ αύτής ίδρυσιν τής

διακόπτεται ύπό προχείρου νεωτερικοΰ τοίχου

νεωτέρας βασιλικής (Β), τό αίθριον τής πρώ

( Π ί ν. 395 β ).
Κατά τάς έργασίας άπελευθερώσεως τού χώρου

της νά κατεστράφη όλοσχερώς. Τήν άποψίν μου

έκ τών κρημνισμάτων καί τής έρεύνης περί αυ

αύτήν ένισχύει ή άποκάλυψις κατά τήν βορείαν
πλευράν τού άνασκαφέντος χώρου στενομήκους
διαμερίσματος ( διαστ. 16 x 3.40 μ.), τού όποιου

τόν, διεπιστώθησαν κατά τήν έξωτερικήν παρειάν
τοϋ βορείου τοίχου τού σκέλους τούτου τής στοάς

τό έκ κεραμεικοϋ κονιάματος δάπεδον εύρίσκεται

τμήματα κτιστών τόξων, βάσεις τινές καί τεμάχια

μεγάλοι πλίνθοι μετά κεραμεικοϋ κονιάματος,
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Ή. Βακούρα: α. Ή άψίς τοΰ ίεροϋ βήματος τής παλαιοχριστιανικής
βασιλικής, β. Τό εσωτερικόν τής άψΐδος, γ. Λεπτομέρεια τοΰ δαπέδου
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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Βέροια: α. "Αγ. Ιωάννης ό Θεολόγος. Δείγμα καθαρισμού των τοιχογραφιών, β. "Αγ. Γεώργιος. Δείγμα
καθαρισμού τών τοιχογραφιών ( φωτ. Φ. Ζαχαρίου )

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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α. Εξωτερική άποψις τοϋ μεσαιωνικού πύργου Γαλατίτσης μετά τάς έργασίας στερεώσεως,
β. Ή Α. πλευρά τού ναού Πρωτάτου 'Αγίου "Ορους κατά τάς έργασίας στεγανώσεως

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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